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Čas srazu účastníků: 2. 6. 2012 - 7:15, Návrat: 2. 6. 2012 - 16:39 
Místo srazu účastníků: Pardubické hlavní vlakové nádraží – „pod hodinami“

Odjedeme z Pardubic rychlíkem v 7:41 do České Třebové, kde pře-
stoupíme do lokálky, která nás doveze do Mladějova na Moravě v cca 
8:48. Během cesty ve vlaku vytvoříme skupiny A a B.
Po příjezdu do Mladějova se pohybově zdatná skupina A přesune na 
místní nádraží úzkorozchodky. Vlak, tažený parní lokomotivou, je 
v 9:15 odveze do Nové vsi u Kunčiny. Zde skupina vystoupí, absolvuje 
krátkou prohlídku s průvodcem v portálu dolu Hugo Karel a násled-
ně se po vlastní, zhruba 6km dlouhé, ose vydá pěšky zpět do výcho-
zího bodu - areálu muzea v Mladějově. Mezitím neméně pohybově 
zdatná skupina B absolvuje prohlídku muzea v Mladějově tak, aby po 
skromném obědě z vlastních zásob byla připravena vypravit se par-

ním vláčkem v 11:30 
také do Nové vsi u Kunčiny. Stejně jako předchozí skupina A absol-
vuje krátkou prohlídku s průvodcem v portálu dolu Hugo Karel. Zpět 
se ale nebudou vracet pěšky, ale pojedou parním vláčkem. Do výcho-
zího bodu dojedou v 13:13 minut.
Mezitím se v muzeu objeví skupina A, která cestou také na vhod-
ném místě pojedla z vlastních zásob a po krátkém odpočinku vykoná 
prohlídku muzea. Společně pak na dětském hřišti či jiném vhodném 
místě, za hraní zajímavých her, vyčkají obě skupiny příjezdu zpáteční 
lokálky, která nás v 15:15 odveze do České Třebové, kde přestoupíme 

do vlaku zpět do Pardubic. Na hlavním nádraží v Pardubicích se objevíme v 16:39. Podrobnější informace o cílové 
lokalitě naleznete na adrese www.mladejov.cz.
Předpokládaná cena (České dráhy, úzkorozchodka, muzeum): 223 Kč za dospělého; 111 Kč za dítě 6-15 let;  
děti do 6 ti let a psi s košíkem zdarma.

Účast potvrzujte na e-mail ditajs@centrum.cz.  
Další informace tamtéž nebo na telefonu 602 174 385 podá Dita Žváčková. 


